
 

          

 

 

 ה על כל התפריט!הנח 30% ,שעות שמחות ברוזה

 .17:00-20:00. ש' 13:00-21:00ו' . 18:00-20:00ה' -ימים א'

  ללא כפל מבצעים* 

Fo
llo

w
 u

s!
 

 בירה

 מ"ל 330/470 חבית

 /3026 .גולדסטאר

 25/29 .מכבי

 27/32הייניקן. 

 27/32בקס. 

 27/32. ר לא מסוננתגולדסטא

                                                          29/34ר. פאולנ

 29/36בהירה מלכה 

 

 בקבוקים

                                                                                                              27. גולדסטאר

                                                                                                               29. 7.9מכבי 

  29. הייניקן

 29באדוויזר. 

                                                                                                                34סול. 

   37. קסטיל רוז'

STRONGBOW 30. סיידר 

                                                                                               27. 00היינקן 

 

 ליטר 1.8קנקנים 

                                                                                                   103. גולדסטאר / מכבי

                                                                                               UF .111 גולדסטאר בקס / הייניקן/

                                                                                                        121. פאולנר / מלכה

 

 !50%בקבוק שני ב – יינות

 ₪  54צלחת גבינות 

 יינות אדומים

 38. ה ומעולהסנגריה חמ

 34/119אדום )פורטוגל(. 6פורטה 

   37/127. )ארגנטינה( מלבק מוסאאל

 38/130רופינו קיאנטי )איטליה(. 

 39/134ריוחה )ספרד(.  VIIפאוסטינו אדום 

                                                                                  41/143לה ז'אמל סירה )צרפת(. 

. דישון קברנה סוביניון, רכסים )ישראל(

47/164  

  

 יינות לבנים

 34/119)פורטוגל(. לבן  6פורטה 

                                                                            37/127. )ארגנטינה( וסאמאל שרדונה

 39/134בלו נאן גוורצטרמינר )גרמניה(. 

 42/142. ישראל()בטא שרדונה , ברקן

מאד האוס סוביניון בלאן )ניו זילנד(. 

42/146                                                                            

 43/148פינו גריג'יו )איטליה(.  אנטרה

 46/158דומיין פוריי שאבלי )צרפת(. 

 

 רוזה 

 34/119רוזה )פורטוגל(.  6פורטה 

 39/134לה ז'אמל סנסאו רוזה )צרפת(. 

                                                                                                                                    

 מבעבעים

                                                                                                                 31/118למברוסקו. /קאווה

 

 קוקטיילים

Rock the Casbah 

נענע,  מלפפון,  ג'ין,  ביפיאטר  אשקלון,  ערק 

 48שקדים ולימון. 

Dazed and confused 

 54וויסקי פור רוזס, תפוח, לימון וקינמון. 

Down in Mexico 

 52טקילה אולמקה, שרטרז, לימון ומלח צ'ילי.  

Raspberry beret 

 51פטל, לימון, נענע וזהב. ג'ין ביפיאטר, 

Bittersweet symphony 

אבסולוט, קמפרי, פסיפלורה, לימון,  וודקה

 52תפוז ופירות יער. 

Hold me, thrill me, kiss me, kill me 

ג'ין, יוזו, לימון, בירה ג'ינג'ר, מלפפון, 

 49בזיליקום, נענע. 

Bohemian rhapsody 

מתובל, אננס,  7, רום הוואנה 3רום הוואנה 

 54קוקוס, לימון ורוזמרין. 

 

ים צ'ייסר

₪! שאל  14ב

 את הצוות
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 אוכל

 התחלה

 27.. גסמלח ון וממוגש עם פלח לי – אדממה

 פיתה, אדומות עדשים מסבחה – מסבחה עדשים

 37....ופטרוזיליה  השרופ

 ן'פרמז, פטריות פולנטה, – לפנים פולנטה

 43....ירוק ובצל

 סלסה, גלילית לאבנה – באיטליה כמו ארטישוק

 43....זית שמן, פנקו פירורי, עגבניות

 זית שמן, זיתים עם מוגשת– שלנו ה'הפוקאצ

 29....ובלסמי

סלט סביצ'ה מרענן, עם  – ברוסקטה דג לבן

עגבניות שרי, ירוקים ושקדים. מוגש על 

 49ברוסקטת חלה קריספית....

עם מנגו, ירוקים, שקדים,  – סביצ'ה דג לבן

 54מוגש על מצע לאבנה גלילית.... 

גבינות   ברי   –צלחת  מנצ'גו,  עיזים,  גאודה 

וברוסקטה.... קונפיטורה  עם  מוגש   54פקאן, 

 

, פטרוזיליה,  סגול  בצל ,  סלקים  –  סלקים  סלט

 39....שקדים, פטה גבינת, מלפפון, נענע

 

 פיצה חלום

 54....ומוצרלה עגבניות רוטב – רוזה פיצה

, מוצרלה, עגבניות רוטב – נפוליטנה פיצה

 58....ן'ופרמז ארוגולה

, מוצרלה, עגבניות רוטב – יוונית פיצה

 59....סגול ובצל שחורים זיתים, פטה גבינת

רוטב שמנת כמהין, קרעי  – ביאנקה פטריות

מוצרלה פרסקה, פטריות שמפיניון ושימאג'י, 

 64... פטריות()ניתן להזמין ללא בזיליקום

 מוצרלה, עגבניות רוטב - ברוקלין פיצה

 62....ופפרוני

 

, עגבניותרוטב  – עיזים וגבינת תרד פיצה

 62....עיזים וגבינת תרד, מוצרלה

 שקלים 5 של תוספת – טבעונית גבינה יש*

 

 סלטים

רצועות גזר, קולרבי,  – ירקות חתוכים

מלפפון, פלפל צהוב, עגבניות שרי, אגוזי 

 36 ....מלך. מוגש עם טחינה

 בצל, צנונית, עגבניות מיקס – רוזה סלט

 ובייבי גרגירי חומוס, פטה גבינת, סגול

 וויניגרט בשקדים מתובל. ארוגולה

 47....חרדל

פלפל צהוב, , , מלפפוןעגבנייה -יווני סלט

בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינה בולגרית. 

 45מתובל  בשמן זית לימון ומלח....

, עגבנייה, איטלקי ארטישוק עם – סלט פאטוש

 פטה גבינת, שום חלת, סגול בצל, מלפפון

 43....וסומק

  בשר

, דבש שום איולי – אנטרקוטרוסטביף 

. וארוגולה סגול בצל, חמוצים, עגבניות

 48....גלוטן ללא לחמנייה/חלה: לבחירה

 עם מוגש והוד שווארמה עם פיתה -שווארמה 

 52....)לא כלול בהאפי ( קורנישוןטחינה ו

 ,כבוש כרוב - בצלחת צ'דר/קיית עגלינקנ

 54/48....(רטבים לבחירה ) תפוצ'יפס

 לקינוח

 28/42.... נוטלה במילוי הרוזלך המקוריים!

  4.... בננה/  לוטוס תוספת*

  6....לבן שוקולדתוספת *

 אנקי'צ/וניל)  גלידת תוספת

 12(....מאנקי



 

          

 

 

 ה על כל התפריט!הנח 30% ,שעות שמחות ברוזה

 .17:00-20:00. ש' 13:00-21:00ו' . 18:00-20:00ה' -ימים א'

  ללא כפל מבצעים* 

Fo
llo

w
 u

s!
 

 לכוהולא

 וודקה

 14/36ט. אבסולו

 26/42סטולי גולד. 

  28/45. בלוגה

   30/48. גרייגוס

                                                                                                  30/48ואן גוך בטעמים. 

 

 ג'ין

   14/36. ביפיאטר

 26/42 .בומביי

 28/44 .הנדריקס

 

 רום

 26/42 .שנים 3הוואנה קלאב 

 28/44 .שנים 7הוואנה קלאב 

 

 טקילה

 14/38 .אולמקה גולד

 24/38 .קוארבו גולד

                                                                                               30/48. פטרון אנייחו

 

 ויסקי אירי  

                                                                                                            14/36. ג'יימסון

                                                                                                        24/37. טולמור דיו

                                                                                                          24/37. בושמילס

                                                                                                        29/46. בלאק בוש

 36/58 .ג'יימסון בלאק בארל

 59/94 .גולד רזרב ג'יימסון

 

 

 

 

 

 ויסקי סקוטי

 30/48 .12 ריגאל שיבס

                                                                                             24/38. ג'וני ווקר אדום

                                                                                             30/48. ג'וני ווקר שחור

 36/58 .18 ריגאל סאשיב

 

 ויסקי ברבן/טנסי

                                                                                                    26/42. זספור רו

                                                                                                28/44. ג'ק דניאלס

 29/46 .ג'ק דניאלס דבש

                                                                                                33/52 .ג'נטלמן ג'ק

                                                                               ג'ק דניאלס סינגל בארל

38/61 

 

 ויסקי מאלט

 31/51. 12גלנליווט 

 38/63. 15גלנליווט 

                                                                                                                                                                                                       29/47. 12גלן פידיך 

                                                                                                   36/58. 15גלן פידיך 

                                                                                              36/58. בלוויני דאבל ווד

                                                                                                     36/58. 10לאפרויג 

                                                                                                         36/58. טליסקר

                                                                                                       41/65. 12מקאלן 

 47/74. 18גלן פידיך 

                                                                                                     47/74. 18גלנליווט 

                                                                                                    

 

 קוניאק

           VS .30/48קורווזיה 

                VS .30/48הנסי 

   VSOP .36/58קורווזיה 
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 אפריטיף                                                                                                     

                                                          24/38 .דריי רוסו/ ביאנקו/ ימרטינ

                 14/38 .קמפרי

      14/38 .אפרול

 

 דג'סטיף

 24/40 .בחרובקה

 24/40 .ייגרמייסטר

 30/48 .שרטרז ירוק

         24/40 .פרנט ברנקה

 

 ליקרים

 26/42. סאוטרן קומפורט

 14/34. פידג'

 24/40. בד אפל

 24/40בייליס. 

 

                                                                                              אניס

                            14/32. רק אשקלוןע

                                                         20/34 .עליתרק ע

                                                               21/34 .אוזו

                                                            23/36 .ריקארד/פסטיס

                                                              23/36 .אבסינט

    24/40שחורה. /לבנה סמבוקה

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 שתייה קלה

 10מינרלים. 

                                                                                                        MAX .12פפסי/ 

7UP/ 7 דיאטUP .12                                                                                                   

                                                                                                  15. מ"ל( 330פרייה )

 12 .טוניק/סודה

אשכולית אננס / / קרנבריז

                                                               12. תפוזים/לימונדה/

                                                                                                 XL .18משקה אנרגיה 

                                                                                          10. תוספת משקה קל/סאוור

                                                       12. תוספת טוניק/סודה/ראשן

 XL .12תוספת 

 

 

שאל את  ש"ח 14ב ים**צ'ייסר

 **הצוות

                                                                                         

 


